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Kundefokus
Vi starter altid med at forstå våre 
kunders behov, slik at vi holder  

det vi lover. 

Vennlig
Vi  behandler alle på en vennlig 

måte med empati og varme.

Modig
Vi er modige og utfordrer oss selv 

til å skape bedre hjem og liv.

Lidenskap
Vi elsker jobben  vår og utfordrer gamle 

måter å gjøre ting på. Samtidig ønsker vi en 
sunn balanse mellom arbeid og privatliv. 

Vi leverer optimalt
Vi optimaliserer leveransene våre  

ved å prioritere, samarbeide og lære  
av våre feil og gode eksempler.

Pålitelig
Vi tar ansvar for våre handlinger,  
produkter og miljøet rundt oss. 

Bonava’s visjon,                                                             
verdier og misjon 

Visjonen vår beskriver hvorfor vi eksisterer og hva vi ønsker å oppnå 
i verden. Verdiene våre definerer hvem vi er. Misjonen vår beskriver 

hvordan vi vil oppnå dette og hva som driver oss.

VERDIER
Verdiene våre definerer og veileder oss som virksomhet og varemerke.

VISJON

Vi skaper hyggelige nabolag  
der mennesker har høyest  

mulig livskvalitet.

MISJON

Vi utfordrer oss selv hver dag 
for å endre boligmarkedet, og å 
skape bedre hjem og liv for de 

mange. 

„Bare verdidrevne selskaper med et godt etisk kompass vil  
ha langsiktig suksess og lønnsomhet. Dette er utgangspunktet  

for vårt daglige arbeid i Bonava.“

PETER WALLIN

Du og jeg skal leve opp til vårt etiske kom-
pass. Ikke bare til samfunnet forøvrig, men til 
våre kunder, investorer, kolleger og alle 
andre interessenter i selskapet. 

Vi må alltid huske på at Bonavas velstand er 
avhengig av vår integritet og tilliten til alle 
som samhandler med oss. 

Hver kollega i Bonava forventes å handle i 
tråd med verdiene og prinsippene som er 
definert i våre etiske retningslinjer. Det er 
vårt felles ansvar å sørge for at alle i vårt sel-
skap lever opp til disse forventningene.

Vi skal også fremme viktigheten av etisk 
oppførsel overfor våre forretningspartnere 
og sørge for at alle som arbeider på vegne av 

Bonava handler i samsvar med vårt etiske 
kompass. 

Vi skal også fremme viktigheten av etisk 
oppførsel overfor våre forretningspartnere 
og sørge for at alle som arbeider på vegne av 
Bonava handler i samsvar med vårt etiske 
kompass. 

Jeg oppfordrer oss alle til å være modige og 
ha mot til å si fra når vi møter et brudd på 
våre verdier og prinsipper.

Jeg lover å beskytte og støtte alle som står 
opp for et bedre Bonava.

Våre handlinger former den typen selskap vi 
ønsker å være hver dag. Vår væremåte 

bestemmer om kundene føler seg trygge på 
å kjøpe et hjem fra Bonava, og om kommu-
nene vi bygger i har tillit til vårt selskap for å 
forbedre folks liv i sitt område. Og ikke 
minst: Om våre kolleger er stolt av å jobbe i 
Bonava. 

Jeg ber dere om å bli med meg i alltid om å 
ha disse ordene i minne og handle deretter.

Med vennlig hilsen, 

Peter Wallin,
konsernsjef 
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Våre prinsipper  

Å ta ansvar for virksomhetens innvirkning på samfunnet                           
er ikke bare en plikt, men en forutsetning                                                              

for bærekraftig lønnsomhet.

Bonava’s bærekraftagenda

Vern om kloden vår 

• Produksjonskretsløp
• Bærekraftig bruk av landområder
• Effektive bygninger
• Bærekraftige og forsvarlige               

materialer 

Engasjert arbeidsplass

• Arbeidsforhold som gjenspeiler      
verdiene våre

• Helse og sikkerhet
• Mangfold

Troverdig virksomhet

• Samsvar
• Ansvarlig styring av                                  

forsyningskjeden
• Skatt
• Transparens
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Fokusområder

Bærekraftige 
byer og         

samfunn

Bærekraftig               
forbruk og                
produksjon  

Klimainnsats

Sammen om            
målene

Anstendig arbeid og  
økonomisk vekst

Vi er stolt over å ha underskrevet UN Gobal 
Compact’. Det innebærer at vi har forpliktet 
oss til å agere i tråd med grunnleggende 

prinsipper innen menneskerettigheter, 
arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Vi 
bidrar også til de av FNs mål om bærekraftig 

utvikling som er relevante for oss. Våre fire 
fokusområder – og alt som medfølger –      
veileder oss i arbeidet vårt.

Hyggelige nabolag for de mange

• Prisvennlige boliger
• Hyggelige nabolag



PRISVENNLIGE BOLIGER 
Bonava’s viktigste bidrag til samfunnet er å utvikle rimelige boliger 
til en stor gruppe mennesker. Vi tror at utvikling av boligområder 
som er tilgjengelige for ulike kundegrupper, vil fremme sosial frem-
gang. Alle våre interne initiativer skal støtte vår evne til å levere pris-
vennlige boliger.

HYGGELIGE NABOLAG  
Vi føler ikke bare et ansvar for å bygge leiligheter, men systematisk 
og med god innsikt å bidra til hyggelige nabolag. For å oppnå det 
høyeste lykkenivå utvikler vi boligområder som støtter funksjonelle 
hverdagsbehov, gir emosjonell tilfredshet og ellers de ønskene som 
kundene våre har, slik at vi bidrar lokalt og til samfunnet generelt. 
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Hyggelige nabolag                                                       
for de mange

Av alle FNs mål for bærekraftig utvikling, er bærekraftige                   
byer og samfunn det området Bonava best kan bidra til.                      

Det å ”gjøre byer og samfunn inkluderende, sikre og bærekraftige” 
er allerede en del av vår egen visjon og misjon.
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Vi skal ta vare på kloden vår

Boligområder påvirker miljøet globalt og lokalt,  
både mens de bygges og når de er i bruk. Det gjør det  

ekstra viktig for oss å iverksette omfattende miljøtiltak slik at vi 
bidrar til FNs bærekraftsmål for bærekraftig forbruk og produksjon. 

På denne måten oppfyller vi våre vitenskapsbaserte mål for  
klimatiltak, på linje med målet om å begrense den globale  

oppvarmingen med 1,5 °C. Miljøsertifisering av våre prosesser,  
og våres hjem, er et verktøy for å sikre at vi når FNs mål.

SIRKULÆR PRODUKSJONSMODELL
Bruken av byggematerialer har en betydelig innvirkning på miljøet. 
Vi ønsker å lage sirkulære produksjonsmodeller som vurderer hele 
prosessen fra produksjon av råvarer og design av våre hjem og nabo-
lag, til avfallshåndtering og resirkulering med sikte på å redusere 
forbruket av råvarer. Å optimalisere for ressurseffektivitet generelt  
er avgjørende for å levere på våre klimatiltaksmål.

BÆREKRAFTIG BRUK AV LANDOMRÅDER 
Vi velger omhyggelig ut hvor prosjektene våre skal plasseres med 
tanke på å sikre en bærekraftig bruk av landområdene. Vi velger 
hovedsaklig områder som allerede er i bruk og egner seg til boligut-
vikling. Ofte tar vi i bruk tidligere handels- eller industriområder som 
krever omfattende rehabilitering av jorden før de kan utvikles til hyg-
gelige nabolag. Dersom vi må gjøre inngrep i naturen, jobber vi 
aktivt for å hindre at økologiske verdier går tapt. Vi sørger også for at 
våre nabolag består av grøntområder som forbedrer miljøet.

EFFEKTIVE BYGNINGER 
Å skape effektive bygninger som krever færre ressurser i løpet av 
hele livsløpet er en av våre største prioriteringer. Vi oppdaterer kon-
tinuerlig vår tekniske plattform og støtter miljøprogrammer for å 
ligge i forkant av lokale miljøkrav der det er mulig. Klimagassutslip-
pene fra bruken av hjemmene vi utvikler, utgjør en betydelig del av 
klimapåvirkningen vi har forpliktet oss til å redusere. 

BÆREKRAFTIGE OG UFARFARLIGE MATERIALER  
Bruken av bærekraftige og forsvarlige materialer påvirker miljøet og 
våre kunders helse minimalt, og er derfor svært viktig for oss. Å bli 
vurdert av miljøsertifiseringsprogrammer er en fin måte å sikre at vi 
bruker trygge materialer. Vi tenker livssyklus når vi kjøper inn mate-
rialer, og utvikler våre byggesystemer. På denne måten reduserer vi 
klimaavtrykket.

Etiske retningslinjerEtiske retningslinjer
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50%

2018 MÅL FOR 2030

1,5°C
Bonava forplikter seg til å redusere våre absolutte scope 1  
og 2 klimagassutslipp i tråd med Paris-avtalen og 1,5-graders 
scenario ved å oppnå en 50 prosent reduksjon. 

Vi forplikter oss til å redusere miljøfotavtrykket ved hvert Bonava hjem,  
ved å halvere intensiteten av vår bedrifts omfang med 3 klimagassutslipp  
per produksjon startet boligenhet.

BONAVA

13.3 ktCO2e

Tilsvarer 2 %

LEVERANDØRER

628 ktCO2e

Tilsvarer 78 %

OMFANG 3 OPPSTRØMS

OMFANG 3 OPPSTRØMS

Indirekte utslipp fra følgende kategorier: kjøpte varer og 
tjenester, drivstoff og energirelaterte aktiviteter, transport 
og distribusjon, avfall generert i drift, forretningsreiser, 
ansattes pendling og leide eiendeler.

OMFANG 1 og 2

Utslipp fra kilder under direkte organisatorisk 
kontroll: drivstoff- og energiforbruk fra kontorer 
og byggeplasser, kjøretøy som eies og leies ut, 
og arealbruksendringer.

OMFANG 3 NEDSTRØMS

Indirekte utslipp fra følgende kategorier: bruk av 
solgte produkter, end-of-life behandling av solgte 
produkter, og midlertidig utleide eiendeler.

Oppdatert opprinnelig plan, godkjent av SBTi mai 2020

OMFANG 1 & 2 OMFANG 3 NEDSTRØMS

KUNDER

163 ktCO2e

Tilsvarer 20 %

KLIMAPÅVIRKNING

MÅL
2030

MÅL
2030
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Lidenskapelig arbeidsplass

Ved å sørge for trygge, engasjerende og inkluderende  
arbeidsforhold, ønsker vi å drive fram lidenskapen til alle ansatte  
og  andre som jobber for oss, slik at de gjør sitt ytterste for våre  
kunder og Bonava. På den måten bidrar vi til FNs bærekraftige 

utviklingsmål for anstendig arbeid og økonomisk vekst.
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ARBEIDSFORHOLD SOM GJENSPEILER 
VERDIENE VÅRE
Å arbeide i tråd med verdiene våre innebærer 
at vi alle bidrar til å skape arbeidsforhold som 
gjenspeiler disse verdiene.

Alle som arbeider på byggeplassene og kon-
torene våre fortjener å bli behandlet med 
respekt og vennlighet. Vi oppfordrer til intern 
dialog, og en åpen og fordomsfri kultur.

Det er essensielt at mennesker som har riktig 
kompetanse blir ansatt i de riktige rollene. 
Det er like viktig at alle bevisst utvikler kom-
petansene sine. Vi arbeider aktivt med å 
utvikle menneskene og kulturen vår. Å få 
fram det beste i hver person som arbeider i 
Bonava og ha de rette folkene ombord er 
avgjørende for at vi skal lykkes på lang sikt.

HELSE OG SIKKERHET
Alle som jobber i Bonava skal komme sikkert 
hjem hver dag. Vi har en ’null skade’-visjon 
som innebærer at Bonava’s arbeidsplasser 
skal kunne fungere uten at noen utsettes for 
ulykker eller sykdom.

Bonava utarbeider en helse- og sikkerhets-
plan ved oppstarten av alle prosjekter. For å 
lykkes med ambisjonene våre samarbeider 
vi nært med utvalgte partnere i hvert pro-
sjekt. Bonava velger utelukkende leverandø-
rer og andre samarbeidspartnere som støt-
ter våre verdier på området helse og sikker-
het. Vi påser at helse- og sikkerhetspolicyen 
vår er forstått og respektert av våre egne 
ansatte, leverandører og alle andre vi sam-
handler med.

Alle er forpliktet til å ta ansvar for helse og 
sikkerhet, og å stanse arbeidet dersom det 
oppstår eller bemerkes en farlig situasjon.  
Det betyr å stanse arbeidet, kontakte ansvar-
lig overordnet, vurdere situasjonen og 
iverksette tiltak for å fortsette arbeidet under 
sikre forhold.

For å skape et godt arbeidsmiljø er vi nøye 
med styringen av yrkesmessig helse og 
sikkerhet, både fysisk og psykisk, for alle 
ansatte i alle deler av bedriften.

MANGFOLD
En arbeidsstokk preget av mangfold bidrar 
til vår misjon om å skape bedre hjem og liv 
for mennesker, og vår leting etter hva som 
gjør at folk blir lykkelige der de bor.

Alle som jobber i Bonava skal føle seg trygge 
og velkomne. Like muligheter for alle, uan-
sett kjønn, seksuell legning, etnisk opprin-
nelse, religiøs tro, handicap eller alder.

Alle som jobber i Bonava har i sitt daglige 
arbeid ansvar for å vise respekt og bidra til 
denne tenkemåten. 
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Pålitelig virksomhet

Vår virksomhets suksess er avhengig av tillit fra våre kunder,  
investorer, leverandører, entreprenører, kommuner og andre  

interessenter. Den tilliten må aldri settes i fare av noen som jobber 
for Bonava. Å transparent rapportere fremgang er en del  

av å ta på seg partnerskap for FNs bærekraftsmål.

OVERHOLDELSE
For å sikre etterlevelse av alle eksterne og interne regler, har vi inn-
ført integritetsinitiativet – Our Foundation -  som inneholder etiske 
retningslinjer som hjelper oss med å ta de riktige beslutningene i 
vanskelige situasjoner som angår aspekter ved vår forretningsetikk. 
Det inkluderer en streng holdning mot enhver form for korrupsjon.

Vi har også utnevnt lokale etikkrådgivere for hvert Bonava-marked, 
som tilbyr ytterligere veiledning. For å gjøre alle som jobber for 
Bonava kjent med innholdet i Our Foundation, jobber vi med ulike 
obligatoriske opplæringstiltak.

Interessekonflikter
Hver beslutning vi tar for Bonava må være upåvirket av  

faktorer som ikke er formålstjenlig for oss. Vi unngår aktivt 
interessekonflikter og håndterer de som ikke kan  

unngås på en gjennomsiktig måte.

Personlige gaver 
Vi aksepterer kun gaver som ikke på noen måte bidrar  

til å påvirke de beslutningene vi tar for Bonava. Vi vurderer 
de samme prinsippene når vi gir gaver selv.

Invitasjoner
Vi aksepterer og godtar bare invitasjoner hvis  
deltakelsen ikke skaper interessekonflikter,  
og er til  Bonava`s beste og organisasjonen  

vi eventuelt inviterer.  

Konkurranselovgivning
Vi samarbeider aldri med konkurrenter  

mot interessene til våre kunder.

ANSVARLIG ADMINISTRASJON AV FORSYNINGSKJEDEN
Alle tjenester og produkter vi kjøper skal utføres og produseres på 
en måte som tilsvarer våre egne verdier og prinsipper. Derfor er en 
ansvarlig forsyningskjedestyring viktig for oss. Vår styring av forsy-
ningskjeden begynner før vi etablerer forretningsforbindelser med 
leverandører og entreprenører når vi evaluerer kvalitet, økonomisk 
stabilitet og miljømessige og sosiale aspekter, og fortsetter gjen-
nom hele forretningsforholdet. Vi må spesifikt  sørge for at leveran-
dørene vi samarbeider med også støtter grunnleggende prinsipper 
for menneskerettigheter, gir trygge arbeidsforhold, ikke tar i bruk 
barne- eller tvangsarbeid, og på andre måter ulovlig arbeid, har eta-
blerte og gode rutiner for miljøvern, og veletablerte prosesser for å 
forhindre korrupsjon. Betingelsene er understreket i Bonava`s leve-
randørkrav, som er obligatoriske i alle våre leverandøravtaler.

SKATT
Vi har et åpent og transparent forhold til skattemyndighetene i de 
landene vi er aktive. Dette inkluderer internprising mellom foreta-
kene våre i tråd med gjeldende OECD regelverk. Vi betaler skatt når 
den innkreves, og unngår aggressive selskaps- og transaksjons-
strukturer og skatteparadiser.

 

GJENNOMSIKTIGHET 
Bonava oppnår og beholder tillit ved å være åpne og ærlige. Vi  
utarbeider årlig en rapport om utviklingen vår i forhold til ’Global 
Reporting Initiative’ og ’UN Global Compact’,  sammen med og inte-
grert med finansiell rapportering. Vi har forpliktet oss til det viten-
skapsbaserte målinitiativet for å halvere  klimapåvirkningen frem til 
2030 sammenlignet med året 2018, både for vår egen virksomhet 
og indirekte klimapåvirkning per hjem vi skaper. Bonava forblir par-
tipolitisk nøytral og skal ikke foreta noen betalinger eller donasjoner 
til, og heller ikke komme med noen uttalelser for eller mot, politiske 
partier, kandidater, eller deres organisasjoner eller representanter.

HVORDAN RAPPORTERE BRUDD PÅ VÅRE VERDIER  
OG PRINSIPPER?
Ethvert brudd på våre verdier og prinsipper kan rapporteres ano-
nymt via Bonava`s SpeakUp- System. Alle som bruker Spea-
kUp-systemet, er beskyttet mot enhver form for gjengjeldelse. 
Systemet drives av et uavhengig selskap, og kan nås via dedikerte 
telefonlinjer eller en online   portal. Informasjon om SpeakUp- 
systemet finnes på vårt intranett „Insite“ og på våre nettsider.



Produksjon: Bonava i samarbeid med Hallvarsson & Halvarsson og Zitrusblau

Fotograf: Pontus Orre, s. 2; Getty Images, s. 4,6; Vismo, s. 7; Getty Images, s. 8; Pontus Orre, s. 10


